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សេចក្តសី្ីើម 
គណៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្

ក្មពុជ្ ជ្អងគការក្បមូល ត្ុំសមធាវីទំងអេ់
ដដលតាំងការិោល័យសៅក្នុងក្ពុះរាជ្ណ្
ចក្ក្ក្មពុជ្។ វិជ្ជាជីវៈសមធាវីជ្វិជ្ជាជីវៈឯក្រាជាយ 
និងសេរីដដលចូលរួមបសក្មើវិេ័យយុត្តិធម៌។ 

ស យស្រេុខេនតិភាពនិងេថិរ
ភាព េងគម សក្កាមការដឹក្នាំដ៏ក្តឹ្មក្តូ្វរបេ់       
េសមចីសេសោប្រមខុរាជរដ្ឋា ភិបាល 

គណៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ បានទទួលការឧបត្ថមផ្ទាល់ជ្បនតបនាទាប់ពី េសមចី
សេសោ ក្នុងដំណ្ក់្កាល ននការចប់ស ត្ើមដំបូង សដើមាបីឱាយស្ថាប័នមួយសនុះអាចដំសណើរការការងារ
របេ់ខេួនបាន រហូត្មានឱកាេ អភិវឌាឍខេួនឯងបនតិចមតងៗ ស យទទួលបាននូវលទធ្លគួរជ្ទី
សមាទនៈ។ 

សោក្សមធាវី េួន វិស្ល ក្បធានគណៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ ក្តូ្វបានមហា
េននិបាត្គណៈសមធាវីសលើក្ទី២៣ សបាុះស្នាត្សក្ជើេតាំងជ្ក្បធានគណៈសមធាវីបនតេក្មាប់អាណត្តិ 
ទី១២ កាលពីនងៃទី១៦ ដខតុ្ោ ្នា២ំ០១៨។ រយៈសពល២្នាំចុងសក្កាយសនុះ សោក្ សមធាវី េួន 
វិស្ល បានលុះបង់សពលសវោនិងក្មា្ាំងកាយ ចិត្ត ក្បាជ្ញា ស្មារតី្ បំសពញការងារក្នងុស្មារតី្ទទួល
ខុេក្តូ្វខពេ់ ក្នុងសោលសៅពក្ងឹងវិជ្ជាជីវៈសមធាវី ជ្ពិសេេ ពក្ងឹងស្មគគីភាព និងការទទួលខុេ
របេ់សមធាវីក្នុងការបសក្មើយុត្តិធម៌េងគម។  

ក្នុងអាណត្តិទី១២សនុះ សោក្សមធាវី េួន វិស្ល បានខិត្ខំក្បឹងដក្បងបនតអនុវត្តសោល
នសោបាយដឹក្នាំដដលបាន ក់្សចញនាសពលក្នេងមក្ និងបានកំ្ណត់្នូវសោលការណ៍ដឹក្នាំ
ងមីៗបដនថមសទៀត្ សដើមាបីេសក្មចបាននូវេមិទធ្លងមី និងសដើមាបីសលើក្ក្មពេ់កិ្ត្ាានុភាពគណៈសមធាវី 
និងវិជ្ជាជីវៈសមធាវី ពក្ងឹងស្មគគីភាពន ទ្ក្នុង សេចក្តីនងេងនូរ និងក្ក្មេីលធម៌សមធាវី ជ្ពិសេេ 
ធានាឱាយបាននូវ្លក្បសោជន៍សមធាវី និងការទទួលស្គាលតួ់្នាទីសមធាវីក្នុងេងគម ទំងក្នុងក្ក្ប
ខណឌជ្តិ្ និងអនតរជ្តិ្។  

េមិទធ្លងមីៗទំងសនាុះ មានជ្អាទិ៍ ការពក្ងឹងយនតការជួយការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្ ការ
សរៀបចំដំសណើរការននការស ទ្រអោរននមជាឈមណឌលត្មកល់ឯក្ស្រស្ោក្តីដខមរ មកេថិត្សក្កាមការ
ក្គប់ក្គងសពញសលញរបេ់គណៈសមធាវី ការស្ងេង់ស្ថាពរនូវបនទប់ក្បឹក្ាាសោបល់ជ្មួយកូ្នក្តី
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សៅតាមពនធនាោរ ការេសក្មចសលើអាវវិជ្ជាជីវៈសមធាវី និងអាវេក្មាប់សមធាវសីក្បើក្បាេ់ក្នុងក្មមវិធី េ្ូវ
ការរបេ់គណៈសមធាវី ការពក្ងឹងេមត្ថភាពសមធាវីក្មមេិក្ាា ការទទួលបានងវិកាបដនថមរហូត្ដល់
ចំនួន១២០០ោនសរៀលពីរាជរ ឋាភិបាលេក្មាប់ការពារក្ដីជូនជនក្កី្ក្ក្ ក្នងុ្នា២ំ០១៩ និងចំនួន
១៦០០ោនសរៀលក្នុង្នា២ំ០២០ ការបសងកើត្ឱាយមានគណៈក្មមការវិន័យ ការសធវើទំសនើបក្មមក្មមវិធី
េិក្ាាេក្មាប់េិេាស និងេិកាខាកាមសមធាវី ការបណ្តុះបណ្តាលបនត សដើមាបីពក្ងឹងេមត្ថភាពសមធាវី 
ការពក្ងឹងកិ្ចចេហក្បតិ្បត្តិការជ្មួយនដគូជ្តិ្ និងអនតរជ្តិ្នានា ការរួមចំដណក្ជ្មួយនឹងរាជ
រ ឋាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់្ព័នធក្នុងការក្បយុទធក្ប្ំងនឹងអំសពើពុក្រលួយតាមរយៈសមធាវីជ្អនតរការី 
និងការសធវើទំសនើបក្មមកិ្ចចការងារក្នុងក្ក្បខ័ណឌគណៈសមធាវ ី ដូចជ្ ការងារអធិការកិ្ចច ការក្គប់ក្គង
េំណ ំសរឿងក្តីជនក្កី្ក្ក្ស យក្បព័នធក្គប់ក្គងទិននន័យព័ត៌្មានវិទាា និងការសធវើទំសនើបក្មមការបំសពញ
ការងាររដឋបាលទូសៅតាមដបបព័ត៌្មានវិទាា ការសរៀបចំជួេជុលដក្លមអរអតី្ត្អោរននមជាឈមណឌល
ត្មកល់ឯក្ស្រស្ោក្តីដខមរក្ក្ហមមក្ជ្បនទប់េក្មាប់សក្បើក្បាេ់បំសពញការងាររបេ់គណៈសមធាវី 
ការស្ងេង់អាហារ ឋានគណៈសមធាវី ការេហការជ្មួយក្ក្េួងយុត្តិធម៌ក្នុងការងារពក្ងឹងយុត្តិ 
ធម៌េងគមតាមរយៈយុទធនាការស ុះក្ស្យការក្ក្េទុះេណំ ំសរឿងសៅតុ្ោការ ការេហការជ្មួយ 
េភាពាណិជជក្មមក្មពុជ្ក្នុងការងារពក្ងឹងវិេ័យពាណិជជក្មមនិងសេវាក្មមចាាប់ ការរួមចំដណក្ជ្ 
មួយនឹងរាជរ ឋាភិបាលក្នុងេក្មមភាពទប់ស្កាត់្ និងបងាការការរាត្ត្ាាត្ននសមសរាគ covid-19 ការ
អនុញ្ញាត្ឱាយបណ្តុះបណ្តាលេិេាសសមធាវីតាមអនឡាញសដើមាបសី េ្ើយត្បនឹងស្ថានភាព េ្ងននសមសរាគ 
covid-19 ការសរៀបចំដំសណើរការននទីលំសៅវិជ្ជាជីវៈរបេ់េហភាតាឲាយកាន់ដត្មានភាពងាយ
ក្េួល និងក្បកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានវិជ្ជាជីវៈ ការកំ្ណត់្បដនថមអំពីទក្មង់ននការក្បក្បវិជ្ជាជីវៈ និងការ
បសងកើត្ក្កុ្មការងារេិក្ាាសលើក្ក្មមូល ឋានទំងបួន សដើមាបីសេនើសៅក្ក្េួងយុត្តិធម៌សរៀបចំសេចក្តី
ក្ពាង វិសស្ធនក្មម។ 

លទធ្លខ្ងសលើសនុះ សក្ើត្សចញពីក្មា្ាំងក្បមូល ត្ុំ និង្នទៈសមាុះមុត្របេ់ក្បធានគណៈ
សមធាវី ក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវ ី អគគសលខ្ធិការ នាយក្មជាឈមណឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
សមធាវី និងបុគកលិក្គណៈសមធាវីទំងអេ់ ជ្ពិសេេ ការចូលរួមរបេ់េមាជិក្-េមាជិកា គណៈ 
សមធាវីទំងអេ់។ 
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របាយការណ ៍
េីីពី 

វឌ្ឍនភាពការងាររយៈសពល ១ ឆ្ន ាំ របេគ់ណៈសមធាវី 
ននប្ពះរាោណាចប្ររមពោុ អាណតិីទី ១២ 

១- េរមមភាពការពារក្តីជនូជនប្ក្តប្រ 
បចចុបាបននគណៈសមធាវីមានសមធាវីេម័ក្គចិត្តចំនួន ២៥៣ រូប ការពារក្តីជូនជន

ក្កី្ក្ក្សៅទូទំងក្បសទេ។ ក្នុង្នាំ២០២០សនុះ គិត្ក្តឹ្មបំណ្ច់ក្តី្មាេទី២ គណៈសមធាវី
ត្ល់សមធាវីការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្បានចំនួន ២៥៦៦ ក្រណី មានកូ្នក្តីេរុបចំនួន ៤០០០ 
នាក់្ (ស្តេតី ២៩១ នាក់្) ក្នុងសនាុះសរឿងក្តីអនីតិ្ជនមានចំនួន ៨២៦ ក្រណី  មានអនីតិ្ជន
េរុប ១០៨១ នាក់្។ គណៈសមធាវីក៏្បាន ត្ល់ក្ិចចពិសក្ោុះសោបល់ចាាប់ជូនជនក្កី្ក្ក្បាន
ចំនួន ២២៦ ក្រណី្ងដដរ។ សដើមាបីឲាយកិ្ចចការ ត្ល់សេវាក្មមដ ន្ក្ចាាប់ជូនជនក្កី្ក្ក្បាន
រហ័េទន់សពលសវោ និងមានក្បេិទធិភាព រាល់ការបញ្ជូនឯក្ស្រសេនើេុំសមធាវីនិងលិខិត្
ចត់្តាំងសមធាវី គឺសធវើស ើងតាមក្បព័នធសត្ស ក្កាមជ្បឋម ឯេំសៅសដើមនឹងបញ្ជូនសៅ
សពលសក្កាយ។ ក្នុងកិ្ចចការក្គប់ក្គងទិនន័យសរឿងក្តីជនក្កី្ក្ក្ គឺសធវើការក្គប់ក្គងតាមក្បព័នធ
ព័ត៌្មានវិទាា។ ក្គប់ការិោល័យក្បតិ្ភូនីមួយៗក្តូ្វបានត្សមេើងឱាយសក្បើក្បាេ់នូវទិននន័យរួម 
និងបញ្ជូនមក្ក្បព័នធធំ(Center)សៅគណៈសមធាវី។ េមត្ថភាពននក្បព័នធទិនន័យសនុះ អាច 
ឱាយនាយក្ ឋានដឹងអំពីេំណ ំសរឿងចត់្តាំងសមធាវីជូនជនក្កី្ក្ក្ លំហូរនីតិ្វិធីននេំណ ំសរឿង 
ចំណ្ត់្ការរបេ់សមធាវីដដលទំងអេ់សនុះ គឺជ្ចំណ ចោ ាងេំខ្ន់េក្មាប់គណៈសមធាវី
សរៀបចំដ្នការយុទធស្ស្តេតពាក់្ព័នធនឹងការការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្។ 

ទនទឹមនឹងជួយការពារក្តីដល់ជនក្កី្ក្ក្ ក្នុង្នាំ២០១៩ ក្នេងមក្សនុះ គណៈ
សមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ តំ្ណ្ងស យសោក្សមធាវី ក្ពហម វិចិក្ត្អក្ខរា អគគ
សលខ្ធិការគណៈសមធាវី បានចុុះអនុស្រណៈននការសោគយល់ជ្មួយក្ក្ុមក្បឹក្ាាជ្តិ្
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សដើមាបីស្តេតី សដើមាបីពក្ងឹងេមត្ថភាព ដល់មស្តនតីជំនាញននគណៈក្មមការអចិនស្តនតយ៍របេ់ក្បឹក្ាា
ជ្តិ្សដើមាបីស្តេតី  និងជួយការពារ េ្ូវចាាប់ដល់ស្តេតី និងសក្មងក្េីក្កី្ក្ក្ដដលរងសក្ោុះស យស្រ
អំសពើហិងាា ស យសផ្តាត្សលើអំសពើហិងាាក្នុងក្គួស្រ អំសពើរំសោភសេពេនថវៈ និងអំសពើជួញដូរ 
និងការសធវើអាជីវក្មម េ្ូវសភទ។ល។ គសក្មាងជ្មួយក្ក្ុមក្បឹក្ាាជ្តិ្ សដើមាបីស្តេតីសនុះមានរយៈ
សពល ០២ ្នា ំ សហើយគណៈសមធាវីជ្អនក្ ត្ល់នូវវគគបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបសចចក្សទេដល់
មស្តនតីអនុវត្តចាាប់ និងជួយពក្ងឹងេមត្ថភាពបដនថមសទៀត្ដល់េហភាតាសមធាវីពាក់្ព័នធនឹង
ចាាប់េតីពីយុត្តិធម៌អនីតិ្ជន ក្ពមទំងសោលការណ៍មួយចំនួនសទៀត្ពាក់្ព័នធនឹងការការពារ 
កុ្មាររងសក្ោុះនិងយនតការកុ្មារសមក្តី្េក្មាប់កិ្ចចោំពារកុ្មារដដលក្បក្ពឹត្តបទសលមើេ។ ក្ញ្ចប់ 
ងវិកាដដលជួយោំក្ទគសក្មាងសនុះ គឺជ្ក្ញ្ចប់ងវិការបេ់រាជរ ឋាភិបាល តាមរយៈក្ក្េួង 
កិ្ចចការនារី។ 

កិ្ចចការខ្ងសលើសនុះ គឺជ្កិ្ចចខិត្ខំក្បឹងដក្បងរបេ់គណៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្
ចក្ក្ក្មពុជ្ក្នុង ការរួមចំដណក្ជ្មួយនឹងរាជរ ឋាភិបាលក្នុងកំ្ដណទក្មង់ក្បព័នធយុត្តិធម៌ និង
តុ្ោការ ជ្ពិសេេ ជួយរាជរ ឋាភិបាលក្នុងការកាត់្បនថយភាពក្កី្ក្ក្របេ់ក្បជ្ពលរដឋ 
តាមរយៈការការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្ស យឥត្យក្ក្នក្មសដើមាបីធានាបាននូវយុត្តិធម៌េងគម។  
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២- ការបណុីះបណីាលសមធាវី 
អនុសោមតាមអនុក្កឹ្ត្ាយ

សលខ ១៣០ អនក្ក្.បក្ ចុុះនងៃទី
១១ ដខក្ញ្ញា ្នា២ំ០០៨ េតីពីការ
បសងកើត្មជាឈមណឌលបណ្តុះបណ្តាល 
វិជ្ជាជីវៈសមធាវី គណៈសមធាវីបាន
បណ្តុះបណ្តាលសមធាវីបាន ១៧ 
ជំនាន់ ដដលមានេិេាសេរបុចំនួន 
៨៨៩ នាក់្ ក្នុងសនាុះមានសមធាវីស្តេតីចំនួន ២២៥ នាក់្ (គិត្តាំង ពី្នាំ១៩៩៥ មក្ដល់
បចចុបាបនន)។ ការបណ្តុះបណ្តាលមានរយៈសពល០១ ្នា ំនិងត្ក្មូវឱាយេេិាសសធវើក្មមេិក្ាាក្នុង
វិេ័យចាាប់ ជ្ក់្ដេតងតាមស្ថាប័នតុ្ោការ រយៈសពល០១្នាំ មុននឹងកា្ាយជ្សមធាវីសពញ
េិទធិ។ 

ទនទឹមនឹងសនុះ គណៈសមធាវបីានសធវើការបណ្តុះបណ្តាលេិកាខាកាមសមធាវីដដល
ចូលក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវីតាមមាក្តា ៣២ ននចាាប់េតពីីលក្ខនតិក្ៈសមធាវីបានចំនួន ៨ វគគ 
ដដលមានេិកាខាកាមសមធាវី េរុបចំនួន ៧៣៤ នាក់្ ក្នងុសនាុះមានសមធាវីស្តេតីចំនួន ១៧៤ 
នាក់្។ 

          ចប់ពីអាណត្តិទី១១មក្ 
ក្មមវិធីេិក្ាាក្តូ្វបានសធវើទំសនើបក្មម 
សដើមាបីឱាយស េ្ើយត្បសៅនឹងការវវិត្តនន
េងគម សេដឋកិ្ចច ជ្ពិសេេ ស េ្ើយ
ត្បសៅនឹងវិធានចាាប់អនតរជ្តិ្
នានា សហើយេក្មាប់ការសធវើេុក្កឹ្ត្
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ការសមធាវីដដលចូលក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវីតាមរយៈបទពិសស្ធន៍ ការងារគណៈសមធាវីបានដក្
ទក្មង់េុីជំសៅ្ងដដរ ស យបានបដនថម សមា ាងបណ្តុះបណ្តាលពី៨០ សមា ាង ដល់ ១៨០ សមា ាង 
និង បញ្ចូលមុខវិជ្ជាេិក្ាា  េំខ្ន់  ៗ ដូចជ្បសចចក្សទេការពារក្ត ីការវិភាគចាាប់ និងចាាប់
អនតរជ្តិ្ សដើមាបពីក្ងឹងគុណភាពនិងេមត្ថភាពជំនាញពិត្ក្បាក្ដដល់សមធាវី។ 

បចចុបាបននគណៈសមធាវមីានសមធាវីេរបុចំនួន ២១៧១ របូ ក្នុងសនាុះមានសមធាវី
សពញេិទធិ ចំនួន ១៥៦៥ រូប (ស្តេតី ៣៤២ រូប) សមធាវីក្មមេិក្ាា ៣៩៨ រូប ស្តេតី ១២៤ រូប 
សមធាវីេុំមិនក្បក្ប វិជ្ជាជីវៈ ១១២ រូប ស្តេតី ១៦ រូប និងសមធាវីេុំសៅសក្ៅបញ្ជី ២៧ រូប ស្តេត ី
៦ រូប)។ 

៣- ការ្សពវ្ ាយ អបរ់ាំចាប ់នងិការពប្ងងឹេមេថភាពសមធាវី 
គណៈសមធាវីបានយក្ចិត្តទុក្ ក់្សធវើការេហការ ា្សពវ ា្ាយអំពីតួ្នាទីសមធាវី 

និងចាាប់នានាក្នុងស្ថានីយ៍វិទាយុ និងទូរទេាសន៍ សដើមាបីឱាយ ស្ធារណជនបានយល់ដងឹកាន់ដត្
ក្បសេើរ។ ទនទឹមនឹងសនុះ គណៈសមធាវីបានយក្ចិត្តទុក្ ក់្ខពេ់សលើការពក្ងឹងេមត្ថភាព
បដនថមដល់សមធាវីតាមរយៈការដេវងរក្កិ្ចចេហការជ្មួយក្ក្េួង ស្ថាប័ន និងនដគូេហ
ការនានា និងបានខិត្ខំដេវងរក្ក្គូឧសទទេនាមលអៗទងំក្នុងក្ក្បខណឌជ្តិ្ និងអនតរជ្តិ្ 
សដើមាបីជួយបណ្តុះបណ្តាលដល់េិេាសសមធាវ ី និងេិកាខាកាមសមធាវី តាមរយៈការបសក្ងៀនក្នុង
ថ្នាក់្ ការសរៀបចំជ្េិកាខាស្ោ វគគបណ្តុះបណ្តាល និងសវទិកានានា ក្នុងសោលសៅពក្ងឹង
េមត្ថភាពសមធាវ។ី 

៤- សោលនសោបាយមលូនិធិេខុមុាលភាពរបេស់មធាវី 
ក្នុងអាណត្តិទី១១ និងទី១២ គណៈសមធាវីបានសរៀបចំសោលនសោបាយមូលនិ

ធិេុខុមាលភាពរបេស់មធាវ ី ដដលជ្េក្មមភាពងមីមួយមិនធា្ាប់មានពីមុនមក្ ក្នុងសោល
បំណងជួយេក្មាលបនទុក្ហិរញ្ញវត្ថុដល់សមធាវី និងក្កុ្មក្គួស្រសមធាវី ដដលទទួលរង



 

 

គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកេពុជា                                                                      

របាយការណ៍ ស្តីព ីវឌឍ្នភាពការងាររយៈពពល ១ ឆ្នាំ របស្់គណៈពេធាវ ី                                    
 

7 

ទុពវលភាពឬមរណភាព ក្ពមទំងបងាហាញស្មគគីភាព និងការយក្ចិត្តទុក្ ក់្របេ់គណៈ
សមធាវ ី ចំសពាុះក្កុ្មក្គួស្រសមធាវីសៅក្នុងក្ោលំបាក្។ ក្បភពននមូលនិធិសនុះ បានមក្ពីការ
កាត់្ក្បាក់្ភាគទន េមាជិក្ភាពសមធាវីមានាក់្ៗចំនួន ៣ ដុោ្ារអាសមរិក្ ក្នុងមួយក្ត្ីមាេ 
និងចំនួន ១០០ ដុោ្ារអាសមរកិ្ ពីក្បាក់្ឧបត្ថមភចំនួន ២,០០០ ដុោ្ារអាសមរិក្ពីសមធាវី
ដដលចូលក្បក្បវិជ្ជាជីវៈតាមមាក្តា ៣២។  

៥- ការសធវីទាំសនបីរមមប្រពន័ធទាំនារទ់ាំនងរនងុប្របខណឌ ស្ថថ បន័គណៈ
សមធាវី  

ចប់តាំងពីអាណត្តិទី១១ សហើយបនតអនុវត្តក្នុងអាណត្តទីិ១២សនុះសទៀត្ គណៈ
សមធាវីបានបសងកើត្អ ៊ីដម៉ែលឱាយេមាជិក្-េមាជិកាគណៈសមធាវីមានាក់្ៗដដលមានលក្ខណៈ 
ជ្វិជ្ជាជីវៈសមធាវី ចងជ្ក្កុ្មេក្មាប់គណៈសមធាវីទំងមូល និង មានេងគតិ្ភាពេក្មាប់ 
េក្មួលដល់ទំនាក់្ទំនងឱាយបាន្ប់រហ័េ សហើយបានកាត់្បនថយការចំណ្យសលើក្ក្ េ 
និងបុគគលិក្រត់្េំបុក្ត្្ងដដរ។ ទនទឹមនឹងសនុះ គណៈសមធាវីបានសធវើការដក្េក្មួល 
សគហទំព័ររបេ់គណៈសមធាវីឱាយកាន់ដត្ក្បសេើរជ្ងមុន និងងាយក្េលួក្នុងការដេវងរក្
អត្ថបទលិខិត្បទ ឋានគតិ្យុត្ត និងព័ត៌្មានស ា្សងៗ។ គណៈសមធាវីក្៏បានសរៀបចំក្បព័នធ
ក្គប់ក្គង ឯក្ស្ររដឋបាល និងហរិញ្ញវត្ថុជ្សអ ិចក្តូ្និក្ តាមដបបទំសនើប ដដលងាយ
ក្េួលក្នុងការរក្ាាទុក្ដេវងរក្ និងមិនបាត់្បង់។ 

៦- ប្រេិទធភាពការងាររបេប់្រតិភគូណៈសមធាវីប្រចាំរាជធានី-សខេ ី 
សដើមាបីជួយេក្មួលដល់ការក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវ ី ជ្ពិសេេ ការការពារក្តីជូន

ជនក្កី្តាមបណ្តារាជធានី-សខត្ត ក្បធានគណៈសមធាវីអាណត្តិទី១១ និងទី១២ បាន ត្ួចស ត្ើម 
គំនិត្សរៀបចំឱាយមានក្បតិ្ភូគណៈសមធាវីក្បចំរាជធានី-សខត្ត ដដលមានភារកិ្ចចេក្មបេក្មួល 
ការងារ និង ស ុះក្ស្យបញ្ហាក្បឈមនានាក្នុងការក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវីជ្មួយស្ថាប័នតុ្ោការ 
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និងស្ថាប័នពាក់្ព័នធ ក្ពមទំង ជួយេក្មួលដលក់ារ ត្លក់្បឹក្ាាសោបល់ និងទទួលពាក្ាយេុំ
ការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្ក្នុងក្ក្បខណឌ សខត្តរបេ់ខេួន។  

ក្បតិ្ភូគណៈសមធាវីក្តូ្វបានបសងកើត្ស ើងក្នុងសោលបំណងទី (១) ជួយសលើក្ិចច
ការការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្បានទន់សពលសវោនិងមានគុណភាព ទី (២) ជ្យនតការមយួ
េក្មាប់តាម នការអនុវត្តចាាប់សៅតាមតុ្ោការដដលជ្ចំដណក្មួយជួយរាជរ ឋាភិបាល
ក្នុងកំ្ដណទក្មង់ក្បព័នធយុត្តិធម៌និងតុ្ោការ ទី (៣) ជ្យនតការេក្មួលដល់សមធាវីតាមប
ណ្តាសខត្តសលើបញ្ហាក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវ ី  និងទី (៤) ជ្យនតការបស្តញ្ជាបសមធាវីសៅក្គប់    
បណ្តាសខត្ត ជ្ពិសេេ សខត្ត ច់ក្េោលដដលមិនមានសមធាវីសៅក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសៅទី
សនាុះេក្មាប់ោំក្ទសេវាយុត្តិធម៌េងគម។ 

    ក្នុងសោលគំនិត្ខ្ងសលើសនុះ ការិោល័យក្បតិ្ភូគណៈសមធាវីក្បចំរាជធានី-
សខត្ត ក្តូ្វបានបសងកើត្សៅទូទំងក្បសទេសៅតាមស្ោដំបូងរាជធានី-សខត្ត និងសៅ
ស្ោឧទធរណ៍។ 

 ការិោល័យក្បតិ្ភូនីមួយៗ មានជំនួយការមួយរូបជ្សេនាធិការ និងបានបំសពញ
ការងារស យចត់្តាំងសមធាវីការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្បានទន់សពលសវោតាមការសេនើេុំរបេ់
តុ្ោការ ក្ពមទំងបានចូលរួមពិសក្ោុះសោបល់ជូនក្បជ្ពលរដឋោ ាងេក្មម។ យនតការ
ក្បតិ្ភូគណៈសមធាវីសនុះ ក្តូ្វបានក្ក្េួងយុត្តិធម៌ និងតុ្ោការទទួលស្គាល ់ និងេហការ
ោ ាងសពញទំហឹងក្នុងកិ្ចចការងារជួយជនក្កី្ក្ក្។  

៧- ការបសងកេីឱ្យមានបនទបស់មធាវីជបួប្ាប្េយ័រនូក្តីតាមពនធនាោរ 
រាជធានី-សខេ ី

ស យមានការឯក្ភាពពី េសមតចក្ក្ឡាសហាម េ សខង ឧបនាយក្រដឋមស្តនត ី
និងជ្រដឋមស្តនតីក្ក្េួងមហាន ទ្ គណៈសមធាវបីានេហការជ្មួយអគគនាយក្ ឋានពនធនាោរ
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ក្ក្េួងមហាន ទ្ ស្ងេង់បនទប់េក្មាប់សមធាវីជួបេមាភាេន៍កូ្នក្តីសៅក្គប់ពនធនាោរទូទំង

ក្បសទេ។ ងវិកាស្ងេង់សនុះ គឺមានការោំក្ទ និងឧបត្ថមដ៏ខពង់ខពេ់ពីេំណ្ក់្ េសមចី
សេសោនាយររដ្ាមន្រនី ី ចំនួន ៧ មឺុនដុោ្ារអាសមរកិ្។ ងវិកាសៅេល ់ ៧ មឺុនដុោ្ារ  

អាសមរិក្សទៀត្ គឺបានមក្ពីការនរអសងគៀេពេីមាជិក្គណៈសមធាវី។ ដំសណើរការស្ងេង់
បានចប់ស ត្ើមក្នុង្នា២ំ០១៨ សហើយបចចុបាបននសនុះ បនទប់សមធាវីសៅតាមពនធនាោរេសក្មច
បានការស្ងេង់រួចរាលជ់្ស្ថាពរសហើយ។ 

៨- ការ្លីស់មធាវីជយួការពារក្តីរនុងយទុធនាការសដ្ឋះប្ស្ថយការររ
េទះេាំណុាំសរឿង 

ក្នុងយុទធនាការស ុះក្ស្យការក្ក្េទុះេំណ ំសរឿងសៅតាមតុ្ោការ គណៈ
សមធាវីបានជូនដំណឹងដល់េមាជិក្-េមាជិកាគណៈសមធាវី សមធាវីក្មមេិក្ាា និងក្បតិ្ភូ 
គណៈសមធាវកី្គប់រាជធានី-សខត្តសដើមាបីចូលរមួជ្មួយនឹងរាជរ ឋាភិបាលសលើក្ិចចការងារសនុះ។ 
បចចុបាបនន គណៈសមធាវីកំ្ពុងសធវើកិ្ចចការងារសនុះោ ាងេក្មមក្នុងស្មារតី្ទទួលខេុក្តូ្វខពេជ់្ 
មួយនឹងស្ថាប័នតុ្ោការ។ 

 

៩- ការសធវីវិសស្ថធនរមមចាបេ់ីីពីលរខនីិរៈសមធាវី 
សោរពតាមការេសក្មចរបេ់រាជរ ឋាភិបាល  គណៈសមធាវីបានបសងកើត្ក្កុ្ម

ការងារជំនាញ សដើមាបីពិនិត្ាយ និងសរៀបចំខេឹមស្រដដលក្តូ្វសធវើវិសស្ធនក្មមចាាប់េតីពីលក្ខនតិក្ៈ
សមធាវី។ ក្កុ្មការងារសនុះ បានចូលរួមក្បជំុជ្បនតបនាទាប់ តាមការអសញ្ជើញរបេ់ឯក្ឧត្តម 
អងគ វងាសវឌាានា អតី្ត្រដឋមស្តនតីក្ក្េួងយុត្តិធម៌ និងជ្ក្បធានក្កុ្មការងារសរៀបចំ ការសធវើវិសស្ 
ធនក្មមចាាប់េតីពីលក្ខនតិក្ៈសមធាវីនាសពលសនាុះ ក្ពមទងំឯក្ឧត្តម បា ាន េរូេ័ក្តិ រដឋមស្តនតី
ក្ក្េួងពាណិជជក្មម ដដលជ្េហក្បធាន។ បចចុបាបននសនុះ សេចក្តីក្ពាងចាាប់សនុះកំ្ពុងេថិត្
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សៅក្នុងក្កុ្មការងារជំនាញននក្ក្េួងយុត្តិធម៌ បនាទាប់ពីក្កុ្មការងារជំនាញននគណៈសមធាវី
បានពិនិត្ាយ និងជូនសោបលរ់ួចរាល់។  

១០-ការេសប្មចឱ្យមានអាវវិោា ជីវៈសមធាវីេប្មាបថ់្នន រដ់្ឹរនាាំគណៈ
សមធាវី 

គណៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ បានេសក្មច ក់្ឱាយសក្បើជ្ េ្ូវការនូវ
ក្បសភទអាវ េក្មាប់សមធាវីសក្បើក្បាេ់ក្នុងក្មមវិធី េ្ូវការរបេ់គណៈសមធាវី។ ការក្ំណត់្ឱាយ
សក្បើក្បាេ់ក្បសភទអាវ ទំងសនុះក្នុងសោលបំណងពក្ងឹងនិងសលើក្ត្សមកើងកិ្ត្ាានុភាពននវិជ្ជា
ជីវៈសមធាវ ី ក្ពមទំងគណៈសមធាវី ដដលជ្ស្ថាប័នឯក្រាជាយ ក៏្ដូចជ្ការសលើក្ទឹក្ចិត្តដល់
េមាជិក្-េមាជិកាទំងឡាយដដលបានបំសពញ ការងារសលើេពី ១៥ ្នា ំ ក្បក្បស យ
ក្ក្មេីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈលអ។  សេចក្តេីសក្មចសលខ៣៦៩/េេ គម/១៩ បានកំ្ណត់្អាវ
េក្មាប់សមធាវី ជ្៦ក្បសភទ គឺអាវេក្មាប់ក្បធានគណៈសមធាវី អាវេក្មាប់ អតី្ត្ក្បធានគ
ណៈសមធាវី អាវេក្មាប់េមាជិក្ក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវី អាវេក្មាប់អតី្ត្េមាជិក្ ក្កុ្ម
ក្បឹក្ាាគណៈសមធាវ ី អាវេក្មាប់សមធាវីដដលបានចុុះស មាុះក្នុងបញ្ជីគណៈសមធាវីចប់ពី 
១៥ ្នាំ ស ើងសៅ និងអាវវិជ្ជាជីវៈសមធាវី។ ក្បសភទអាវងមទីំងសនុះ ក្តូ្វអនុញ្ញាត្ឱាយសក្បើក្បាេ់
េក្មាប់ដត្ក្នុង ក្មមវិធី េ្ូវការរបេ់គណៈសមធាវីប៉ែុសណ្្ាុះ ចំដណក្ការអនុវត្តការងារក្នុងវិជ្ជា
ជីវៈក្បចំនងៃសៅតុ្ោការ សមធាវីក្គប់រូបក្តូ្វសក្បើអាវវិជ្ជាជីវៈសមធាវីរួមដដដល។ 

១១- ការចលូរមួោមយួនឹងរាជរដ្ឋា ភិបាលរនងុការទបស់្ថក េក់ាររីររាល
ដ្ឋលននរវូីដ្ ១៩ 

សដើមាបីរួមចំដណក្ជ្មួយរាជរ ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់្ការរីក្រាល លននកូ្វីដ 
១៩គណៈសមធាវីបាននរអងាគាេងវិកាពីេមាជិក្-េមាជិកាគណៈសមធាវ ីេបាបរុេជននានា 
េរុបបានចំនួន ២៣,៥៨០.៩៩ ដុោ្ារអាសមរិក្ និង៥,៩៧៨,០០០ សរៀល ក្បគល់ជូនរាជ
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រ ឋាភិបាល។ ទនទឹមនឹងសនុះ ស យអនុវត្តតាមការដណនាំរបេ់ក្ក្េងួេុខ្ភិបាល សៅទី
ស្នាក់្ការគណៈសមធាវ ី បានបំពាក់្មា ាេុីនេមា្ាប់សមសរាគដដលជ្ទូភាជាប់ក្បព័នឋបាញ់ទឹក្ថ្នាំ
េមា្ាប់សមសរាគសពញដងខេួនខ្ងសក្ៅ ទឹក្អាល់កុ្លោងនដ និងឧបក្រណ៍វាេ់េីតុ្ណហ
ភាព សធវើឱាយមានទំនុក្ចិត្តពីេហភាតាសមធាវ ីេេិាសសមធាវី ស្ស្តស្តាចរាយ បុគគលកិ្ និងអតិ្ងិ
ជនដដលមក្រក្សេវានានាពីគណៈសមធាវី។  

ក្នុងការរួមចំដណក្ជ្មួយរាជរ ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់្ការរីក្រាល លននវរីុេ 
កូ្វីដ ១៩ សនុះ្ងដដរ គណៈសមធាវបីានេសក្មចឱាយមជាឈមណឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
សមធាវី បនតបណ្តុះបណ្តាលេិេាសសមធាវីជំនាន់ទី១៧ និងសធវើការក្ប ងនានា ក្ពមទំងការ
ក្ប ងបញ្ចប់ តាមរយៈក្បព័នធអនឡាញ។ 

១២- ការពប្ងឹងកិចចេហប្រតិបតិីការរវាងគណៈសមធាវី និង ប្រេងួ 
ស្ថថ បន័រដ្ា ប្ពមទាំង នដ្គោូតិ និងអនរីោតិនានា 

គណៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្បានខិត្ខំក្ស្ងទំនាក់្ទំនងលអជ្មួយ 
នឹងក្ក្េួង ស្ថាប័ន និងអងគភាពរដឋពាក់្ព័នធ ជ្អាទិ៍ ក្កុ្មក្បឹក្ាាធមមនុញ្ញ ក្ពឹទធេភា ក្ក្េួង
មហាន ទ្ ក្ក្េងួយុត្តិធម៌ ក្ក្េួងសេដឋកិ្ចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ក្ក្េួងឧេាាហក្មម វិទាាស្ស្តេត 
បសចចក្វិទាា និងនវានុវត្តន៍ ក្ក្េួងបរសិ្ថាន ក្ក្េួងនក្បេនីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក្ក្េួង
កិ្ចចការនារ ីក្ក្េួងដដនដី នគររបូនីយក្មម និងេំណង់ អងគភាពក្ប្ំងអំសពើពុក្រលួយ ក្ង
រាជអាវធុហត្ថសលើន ទ្ក្បសទេ េភាពាណិជជក្មមក្មពុជ្ ស្ថានទូត្នានាក្បចំសៅក្ពុះរាជ្
ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ និងនដគូក្នុងវិេយ័ឯក្ជនមួយចំនួនសទៀត្។  

កិ្ចចេហក្បតិ្បត្តិការសនុះ គឺសធវើស ើងក្នុងរួបភាពជ្ការជួយោនាសៅវិញសៅមក្
ក្នុងវិេ័យចាាប់ និងការសរៀបចំេិកាខាស្ោរួមោនា សដើមាបី ា្សពវ ា្ាយចាាប់និងលិខិត្បទ ឋាន
គតិ្យុត្តិនានារបេ់រាជរ ឋាភិបាល សធវើោ ាងណ្រួមោនាពក្ងឹងការអនុវត្តចាាប់ ដដលជ្មូល
 ឋានក្គិុះនននីតិ្រដឋ។ 
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១៣- ការបសងកីេគណៈរមមការក្តឡាគណៈសមធាវី   

ទនទឹមនឹងការអនុវត្តសោលនសោបាយេុខុមាលភាពរបេស់មធាវី ក្នេងមក្គណៈ 
សមធាវីបានបសងកើត្គណៈក្មមការកី្ឡាគណៈសមធាវី ដដលរហូត្មក្ដល់បចចុបាបននសនុះ គណៈ
ក្មមការក្ីឡាសនុះ បានបនតេក្មមភាពោ ាងេក្មម សដើមាបីពក្ងឹងេុខភាពសមធាវី និងពក្ងឹង

ស្មគគីភាពសមធាវ ី ក្ពមទងំទំនាក់្ទំនងកិ្ចចេហក្បតិ្បត្តិលអជ្មួយក្ក្េងួ ស្ថាប័ន និង
អងគការនានាតាមរយៈ េក្មមភាពក្បកួ្ត្កី្ឡា។ ចំដណក្ឯងវិកាេក្មាប់ដំសណើរការគណៈ
ក្មមការកី្ឡាគណៈសមធាវី គឺបានមក្ពីគណៈសមធាវី និងជំនួយឧបត្ថមពីេមាជិក្-េមាជិកា 
គណៈសមធាវី ក្ពមទំងេបាបុរេជននានា ។ 

១៤- ការបសងកីេបទសភេងអេេីញ្ញា ណគណៈសមធាវី 
ស យសមើលស ើញពីបទពិសស្ធន៍គណៈសមធាវីននបណ្តាក្បសទេដ៏នទ គណៈ

សមធាវីបានេសក្មចបសងកើត្បទសភេងេក្មាប់គណៈសមធាវ ី និងបាន ក់្ឲាយសក្បើក្បាេជ់្ េ្ូវ
ការសៅក្នងុឱកាេននមហាេននបិាត្របេ់គណៈសមធាវ ី ពិធីបុណាយ និងពិធី េ្ូវការស ា្សង
សទៀត្របេ់គណៈសមធាវី។ បទសភេងសនុះ ជ្ស្រេំស ងបញ្ជូនដល់ក្គប់េមាជិក្-
េមាជិកាគណៈសមធាវ ី និងសភញៀវមក្ពីក្ក្េួងស្ថាប័នពាក់្ព័នធនានាដដលចូលរមួក្មមវិធី
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របេ់គណៈសមធាវី បានស្គាល់ពីត្នមេននវិជ្ជាជីវៈសមធាវ ី ចងច ំ និងរំលឹក្ េ់សត្ឿនដល់
េហភាតាសមធាវីអំពីត្នមេជ្សមធាវ ី និងកិ្ត្ាានុភាពរបេ់ស្ថាប័នគណៈសមធាវ ី សជៀេវាង
ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈក្បាេចេពីចាាប់ និងវិធានវិជ្ជាជីវៈ ជ្សហតុ្សធវើឲាយកិ្ត្តិយេរបេ់ស្ថាប័ន
គណៈសមធាវី ក្ពមទំងត្នមេជ្សមធាវីធា្ាក់្ចុុះ។  

១៥- ការចះុអនេុសរណៈសោគយលរ់វាងគណៈសមធាវី ននប្ពះរាោ
ណាចប្ររមពោុ និងេភាពាណិជារមមរមពោុ 

 គណៈសមធាវបីានភាជាប់
ទំនាក់្ទំនងស្ថាប័នគណៈសមធាវីជ្ 
មួយនឹងេភាពាណិជជក្មមក្មពុជ្ 
កាលពីនងៃទី១៨ ដខកុ្មភៈ ្នា២ំ០២០ 
តាមរយៈអនុេាសរណៈននការសោគ
យល់មួយ ក្នុងសោលសៅផ្្ាេ់បតូរបទ 
ពិសស្ធន៍និងដចក្រំដលក្ព័ត៌្មានក្នុងវិេយ័ពាណិជជក្មម និងចាាប់។  

១៦- គណៈរមមការវិនយ័ននប្រុមប្រឹរាគណៈសមធាវី 
គណៈក្មមការវិន័យននក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវី ក្តូ្វបានបសងកើត្ស ើង សដើមាបី

ជំនំុជក្មុះវិវាទនានាពាក់្ព័នធនឹងការក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវី។ េមាជិក្ននក្កុ្មក្បឹក្ាាវិន័យ គឺ
េុទធេឹងដត្ជ្េមាជិក្ក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវី។ យនតការសនុះគឺជួយេក្មួលកិ្ចចការ 
ងាររបេ់ក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវី ក្នុងការេសក្មចសេចក្តីនានាពាក់្ព័នធនឹងវិជ្ជាជីវៈ។ 

គណៈសមធាវីបានេសក្មចបសងកើត្សលខ្ធិការ ឋានទទួលបណឹ្ង និងស ុះ
ក្ស្យវិវាទននគណៈក្មមការវិន័យ ដដលមាននាយក្ ឋានអធិការកិ្ចចជ្សេនាធិការ 
តាមសេចក្តីេសក្មចសលខ២៩៤/េេគម/១៩ ចុុះនងៃទី០៧ ដខមិងុនា ្នាំ២០១៩។ 

https://www.bakc.org.kh/index.php/km/2757-2020-03-27-10-04-53
https://www.bakc.org.kh/index.php/km/2757-2020-03-27-10-04-53
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ការបសងកើត្ឱាយមានសលខ្ធិការ ឋានសនុះ បានេក្មួលដល់នាយក្ ឋានអធិការក្ិចចក្នុងការ
ស ុះក្ស្យវិវាទនិងទទួលបណឹ្ងពីសមធាវី ឬពីភាគីណ្មួយននបណឹ្ង។ ការិោ ល័យ
ទទួលពាក្ាយបណឹ្ង បានទទួលេំណ ំសរឿងេរុបទំងអេ់ចំនួន ៣២២ េំណ ំសរឿង (ដដល
េំណ ំសរឿងសេនើេុំអនតរាគមន៍មានចំនួន ២១៥ និងេំណ ំសរឿងទមទរេំណង និងេុំ ក់្
វិន័យសមធាវីមានចំនួន១០៧ សហើយេំណ ំសរឿងទំងសនាុះ មានចប់តាំងពី្នាំ១៩៩៦ រហូត្
ដល់បចចុបាបនន) បានចុុះបញ្ជីរួចអេ់សហើយ បចចុបាបននេំណ ំសរឿងដដលបានបិទបញ្ចប់ និងចុុះ
បញ្ជីបិទរួចមានចំនួន ៩៨ េំណ ំសរឿង។ េំនុំសរឿងដដលការិោល័យសធវើការេក្មុុះេក្មួល 
និងកំ្ពុងសធវើការអនតរាគមន៍បចចុបាបននមានចំនួន១៦០ េំណ ំសរឿងសទៀត្។  

ការិោល័យទទួលពាក្ាយបណឹ្ង និងអសងកត្ទូសៅ បានអសញ្ជើញភាគីមក្សធវើការ
ា្សុះ ា្ារ ចំនួន១២ េំណ ំសរឿង សហើយ១េំណ ំសរឿងបានបញ្ចប់ស យភាគីេុះជ្ោនា និង
០១ក្រណីសទៀត្េុំដក្ពាក្ាយបណឹ្ងវិញ។ ចំដណក្ឯ១១េំណ ំសរឿងសទៀត្មិនទន់បញ្ចប់
សៅស ើយ។ 

ក្នុងចំសណ្មេំណ ំសរឿងទំងអេ់ មានេំណ ំសរឿងចំនួនបីបានដំសណើរការនីតិ្
វិធី នដល់ដំណ្ក់្កាលជំនំុជក្មុះ។ 

១៧- ការទទលួបានអោរទាំងមលូេប្មាបគ់ណៈសមធាវី 
េសមចីសេសោនាយររដ្ាមន្រនីី បានេសក្មចក្បគល់ចំដណក្ននអោរមជាឈមណឌល 

ត្មកល់ឯក្ស្ររបេ់ស្ោក្តីដខមរក្ក្ហមជូនគណៈសមធាវី សដើមាបីេក្មួលដល់ការបំសពញការងារ
គណៈសមធាវីឲាយកាន់ដត្លអក្បសេើរស ើងដងមសទៀត្។ គណៈសមធាវីបានជួេជុល និងដក្លមអ 
ចំដណក្អោរដដលបានទទួលសនុះឲាយក្េបតាមេតង់ របសចចក្សទេទំសនើបទំងសៅអីអងគុយ 
និងតុ្ក្បជំុ ក្ពមទំងឧបក្រណ៍បំពាក់្នានាេក្មាប់ក្ទក្ទង់ដល់ដំសណើរការក្បជំុ។ 
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គណៈសមធាវីក៏្បានេសក្មច ក់្ឲាយមជាឈមណឌលតាំងសៅជ្មួយទីស្នាក់្ការគណៈ
សមធាវី ស យមានសរៀបចំជ្បនទប់េិក្ាា និងបនទប់េវនាការក្តាប់ ក្ពមទំងបានដំសណើរការ
បណ្តុះបណ្តាលជ្បនតបនាទាប់ សៅតាមកាលវិភាគេិក្ាា សៅសលើទីតាំងងមីសនុះ។ សក្ៅពី
សរៀបចំបនទប់េក្មាប់នាយក្ ឋានជំនាញនីមួយៗ សដើមាបីេក្មួលដល់ការបំសពញកិ្ចចការងារ
របេ់បុគគលិក្គណៈសមធាវី និងេក្មួល្ងដដរដល់េហភាតា និងសភញៀវនានាដដលមក្សក្បើ

ក្បាេ់សេវាស ា្សងៗសៅគណៈសមធាវី សយើងក៏្បានសរៀបចំឲាយមានអាហារ ឋានសៅក្នុងទី
តាំងននគណៈសមធាវី សដើមាបីេក្មួលដល់េិេាសសមធាវី បុគគលិក្គណៈសមធាវី និង 
ស្ធារណជនដដលមក្សក្បើក្បាេ់សេវាស ា្សងៗសៅគណៈសមធាវី្ងដដរ។  
 

១៨- ការរាំណេព់ីការសប្រីប្ាេប់្តារបេក់ារិោលយ័សមធាវី ប្រុម
សមធាវី និងប្រមុហ នុសមធាវី 
ចាាប់េតីពីលក្ខនតិក្ៈសមធាវី បទបញ្ជាន ទ្ក្នុង និងក្ក្មេីលធម៌សមធាវី បានកំ្ណត់្

ដបបបទននការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសមធាវី។ ការក្គប់ក្គងលំសៅវិជ្ជាជីវៈ គឺមានេណ្ឋានស ា្សងៗ
ោនា សៅតាមបសចចក្សទេ និងគំនិត្របេ់ក្បធានននការិោល័យសមធាវី ក្កុ្មសមធាវី និងក្កុ្ម
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ហ ុនសមធាវី សហើយការសក្បើក្បាេ់ក្តាេមាគាល់ការិោលយ័សមធាវី មានទក្មង់ស ា្សងៗោនា ពី 
សក្ពាុះបទបាបញ្ញត្តិក្គប់ក្គងវិជ្ជាជីវៈសមធាវីមិនទន់បានកំ្ណត់្ពីការសក្បើក្បាេ់ក្តាដបបសនុះ
សៅស ើយ។ សដើមាបីសរៀបចំការក្បក្បវិជ្ជាជីវៈសមធាវីឲាយកាន់ដត្លអក្បសេើរ និងបសងកើនទំនុក្ចិត្ត
ពីអតិ្ងិជន គណៈសមធាវីបានកំ្ណត់្ពីការសក្បើក្បាេ់ក្តាេមាគាល់ការិោល័យសមធាវី ក្កុ្ម
សមធាវី និងក្កុ្មហ ុនសមធាវី ដដលបានចុុះបញ្ជីក្េបចាាប់សៅគណៈសមធាវី។ សមធាវីអាច
 ក់្ពាក្ាយេុំសក្បើក្បាេ់ក្តាមក្គណៈសមធាវី ភាជាប់គំរូក្តារបេ់ខេួនដដលក្តូ្វសោរពតាមខ្នាត្ 
និងទក្មង់ដដលគណៈសមធាវីបានកំ្ណត់្។  

 

១៩- ការចលូរមួរនុងេរមមភាពេងគម  
សដើមាបី ា្ារភាជាប់ទំនាក់្ទំនង

ស្ថាប័នគណៈសមធាវី និងេងគម ថ្នាក់្
ដឹក្នាំគណៈសមធាវី បានចូលរួមោ ាង
េក្មមក្នុងេក្មមភាពេងគម មានជ្អាទិ៍ 
បានអសញ្ជើញចូលរួម ក់្ក្ក្មងផ្កា សោរព
វិញាណក្ខនធេពអនក្ឧក្ញា ាក្ពឹទធមហា
ឧបាេិកាធមមញ្ញាណវិវឌាឍនា ប ុន ស្ ាងល ី

មាតាសក្មក្ េសមចីអគគមហាសេនាបតីសេសោ ហ នុ សេន នាយររដ្ាមន្រនីី
ននប្ពះរាោណាចប្ររមពោុ និងបានចូលរួមចំដណក្រំដលក្ទុក្ខញាត្ិននេហភាតា

សមធាវីមួយចំនួន ដដលបានដចក្ឋាន។ ទនទឹមនឹងសនុះ ថ្នាក់្ដឹក្នាំគណៈសមធាវីក្៏បានចូល
រួមោ ាងេក្មម្ងដដរក្នុងក្មមវិធីេងគមនានា ដូចជ្ ពិធីបុណាយក្ឋិនទន ពិធីមងគលការ 
ពិធីជួបជំុនានា ដដលសរៀបចំស ើងស យេហភាតាសមធាវី។ 
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បញ្ញា ប្រឈមសដ្លគណៈសមធាវីសពីបប្រទះ 

 

ទនទឹមនឹងេមិទធ្លដ៏លអក្បសេើរដដលគណៈសមធាវីទទួលបានក្នុង្នាំក្នេងសៅសនុះ      
គណៈសមធាវីក្៏បានសពើបក្បទុះ្ងដដរនូវបញ្ហាក្បឈមមួយចំនួន ដូចជ្៖ 

- ក្រណីសមធាវីក្បមូល ត្ុំសៅដត្រាជធានី និងទីរួមសខត្តដដលមានេកាតានុពល
សេដឋកិ្ចច សធវើឱាយមានក្ងវុះខ្ត្សេវាសមធាវីសៅតាមបណ្តាសខត្ត និងតំ្បន់ ច់
ក្េោល 

- េមត្ថភាពរបេ់សមធាវីក្នុងការក្បកួ្ត្ក្បដជងសៅក្នុងទី ា្ារវិជ្ជាជីវៈសៅមាន
ក្ក្មិត្ ក្េបសពលននការសធវើស្ក្លភាវូបនីយក្មម និងេមាហរណក្មមក្នុងអា
ស្ ាន និងអនតរជ្តិ្។ វត្តមានអនក្វិនិសោគពីបរសទេមានការសក្ើនស ើងសធវើឱាយ
ត្ក្មូវការសក្បើក្បាេស់មធាវីជនំាញកាន់ដត្សក្ចើន។ បញ្ហាភាស្និងភាព ទន់
េម័យននបសចចក្វិទាា គឺជ្ឧបេគគចំបង។ សមធាវីមួយចំនួនមិនទន់អាចសក្បើ
ក្បាេ់ភាស្បរសទេបាន សហើយមិនអាចសក្បើក្បាេម់សធាាបាយទំនាក់្ទំនង
្ប់រហ័េ ដូចជ្ អ ៊ីដម៉ែល ឬមសធាាបាយទំនាក់្ទំនងសអ ិចក្តូ្និចស ា្សងសទៀត្ 
ដដលសធវើឱាយខ្ត្បង់សពលសវោ និងមិនអាចស េ្ើយត្បទន់េភាពការណ៍ និង
ត្ក្មូវការក្នុងការអនុវត្តសេវាក្មមសមធាវបីាន។ 

- េក្មមភាពការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្ ជួបក្បទុះនូវបញ្ហាខវុះខ្ត្ងវិកា ស យស្រ
ដត្អងគការ និងេមាគមដដលធា្ាប់ដត្ ត្ល់សេវាដ ន្ក្ចាាប់ បានបនថយ និងផ្អាក្
េក្មមភាពទំងក្េុង សធវើឱាយការ ត្ល់សេវាសមធាវកីារពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្ទូទំង
ក្បសទេ ជ្បនទុក្របេ់គណៈសមធាវីទំងក្េងុ។ ចំនួនសរឿងក្តីក្កី្ក្ក្ដដលសេនើេុំ
មក្គណៈសមធាវសីៅក្នុង្នា ំ ២០២០ មានការសក្ើនស ើងោ ាងគំហុគសបើសក្បៀប
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សធៀបនឹង ្នា២ំ០១៩ ស យស្រដត្ក្បជ្ពលរដឋយលដឹ់ងកាន់ដត្ចាាេ់និងេុី
ជំសៅពីតួ្នាទីសមធាវីក្នុងេងគម និងេិទធិនានា របេ់ខេួនក្នងុក្បព័នធយុត្តិធម៌។  

- េិទធិមួយចំនួនរបេ់សមធាវីក្តូ្វបានបំពាន សហើយកិ្ចចការមួយចំនួនរបេ់សមធាវី
ក្តូ្វសគសធវើតាមរយៈអនតរការ ី សៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួន ដូចជ្ សៅតុ្ោការ 
មនទីរេុរិសោដី និងក្ក្េួងពាណិជជក្មម។ល។ 

- ការអនុវត្តកាត្ពវកិ្ចចបង់ភាគទនរបេ់េមាជិក្-េមាជិកាគណៈសមធាវីមួយ  
ចំនួនតូ្ចមិនទន់សពលសវោ។ មួយចំនួនសទៀត្មិនក្ពមបំសពញកាត្ពវ កិ្ចចបង់
ភាគទនដដលបងាហាញឱាយស ើញនូវការមិនយក្ចិត្តទុក្ ក់្ និងមិនសក្ជ្មដក្ជង
ដល់វិជ្ជាជីវៈរបេ់ខេួន។ 

- ក្ងវុះខ្ត្ការចូលរមួពីេហភាតា ដូចជ្ការបសញ្ចញមតិ្សោបល់សលើក្បធាន
បទដដលគណៈសមធាវីសេនើឲាយេហភាតាទំងអេរ់ួមចំដណក្ជួយ សដើមាបីជ្
ក្បសោជន៍រួមននវិជ្ជាជីវៈសមធាវី។ 
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ទិេសៅអនវុេបីន ី
សដើមាបីបនតនិរនតរភាពវិជ្ជាជីវៈសមធាវី និងសលើក្ក្មពេ់កិ្ត្ាានុភាពរបេ់គណៈសមធាវី

សៅក្នុងេងគម គណៈសមធាវីបានកំ្ណត់្ទិេសៅអនុវត្តបនតដូចត្សៅ៖ 
- បនតរួមចំដណក្ជ្មួយនឹងរាជរ ឋាភិបាលក្នុងកំ្ដណទក្មង់ក្បព័នធយុត្តិធម៌ និង
តុ្ោការ 

- បនតសលើក្ទឹក្ចិត្តឱាយមានសមធាវីបសក្មើការងារសៅក្គប់សខត្ត ជ្ពិសេេ សខត្ត ច់
ក្េោល 

- បនតពក្ងឹងការអនុវត្តចាាប់េតីពលីក្ខនតិក្ៈសមធាវ ី ក្ក្មេលីធម៌ បទបញ្ជាន ទ្ក្នុង 
និងសេចក្តីេសក្មចស ា្សងៗរបេ់គណៈសមធាវីឱាយមានក្បេិទធភាពខពេ ់

- បនតពិនិត្ាយនិងពិភាក្ាាសលើចាាប់េតីពីលក្ខនតិក្ៈសមធាវ ីសដើមាបីសធវើវិសស្ធនក្មមចាាប់
សនុះ ក្េបតាមបចចុបាបននភាពននេងគម 

- បនតេក្មមភាពរបេ់ក្កុ្មការងារេិក្ាាសលើក្ក្មទំងបួន សដើមាបីសេនើសៅក្ក្េួង 
ស្ថាប័នពាក់្ព័នធ សរៀបចំសេចក្តីសក្ពៀងវសិស្ធនក្មម 

- បនតពិនិត្ាយ តាម ន និងមានវិធានការចំសពាុះការអនុវត្តវជិ្ជាជីវៈសមធាវ ីដដលមិន
សោរពតាមចាាប់ និងវិធានរបេគ់ណៈសមធាវ ី ដូចជ្ ការចូលរមួេវនាការប
ស្តងគប់កិ្ចច និងការក្បគល់េិទធិជ្អនុតំ្ណ្ង ស យពំុមានការយល់ក្ពមពីកូ្នក្ត ី
ជ្សដើម 

- បនតអនុវត្តសោលនសោបាយមូលនិធិេុខុមាលភាពសមធាវី សដើមាបីជួយេក្មាល
ទុក្ខលំបាក្របេស់មធាវ ី

- បនតពក្ងឹងកិ្ចចការពារក្តីជូនជនក្កី្ក្ក្ និងការងារក្បតិ្ភូគណៈសមធាវីសៅទូទំង
ក្បសទេ ជ្ពិសេេតាមបណ្តាសខត្ត និងជនបទ ច់ក្េោល 

- ពិនិត្ាយ និងេសក្មចសលើពាក្ាយសេនើេុំចុុះបញ្ជីក្បក្បវិជ្ជាជីវៈរបេ់សមធាវីបរសទេ 
ដដលបំសពញក្គប់លក្ខខណឌេក្មាប់ការចុុះបញ្ជ ី និងចត់្វិធានការចំសពាុះជន
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បរសទេទំងឡាយដដលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសមធាវី ស យខុេចាាប់សៅក្នងុក្ពុះរាជ្-
ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ 

- បនត ា្សពវ ា្ាយ និងបស្តញ្ជាបការយល់ដឹង និងការទទួលស្គាល់ពីតួ្នាទីរបេ់
សមធាវី សៅក្នុងេងគម សៅកាន់ស្ថាប័ននានា និងស្ធារណជន 

- បនតពិនិត្ាយ តាម ន និងការពារការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសមធាវីក្េបតាមចាាប់ជ្
ធរមាន 

- បនតការពារសមធាវីពីការចប់ខេួន  ុំខេួន និងសចទក្បកាន់ស យបំពានចាាប់ និង
វិធានវិជ្ជាជីវៈសមធាវ ី

- បនតពក្ងឹងគុណភាព និងេមត្ថភាពសមធាវ ី តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបនត 
សដើមាបីស េ្ើយត្បនឹងការវិវឌាឍេងគម សេដឋកិ្ចច និងចរនតននេក្លភាវូបនីយក្មម 

- បនតសរៀបចំេិកាខាស្ោ និងវគគបណ្តុះបណ្តាលបនតដល់សមធាវីដដលក្ំពុងក្បក្ប
វិជ្ជាជីវៈ សដើមាបីបសងកើននូវចំសណុះដឹង និងពក្ងឹងេមត្ថភាពសមធាវី ក្េបនឹងការវិវឌាឍ 
របេេ់ងគម និងការសធវើេមាហរណក្មមក្នុងតំ្បន់អាស្ ាន 

- ដេវងរក្ឱកាេេិក្ាា និង ត្ល់ការសលើក្ទឹក្ចិត្ត េក្មាប់សមធាវីដដលមាន
បំណងបនតការេិក្ាារបេ់ខេួនសៅថ្នាក់្សក្កាយឧត្តមេិក្ាា និងបសងកើនឱកាេ
ដល់សមធាវ ី សដើមាបីសធវើទេាសនកិ្ចចេិក្ាា និង/ឬ ទទួលបានអាហារបូក្រណ៍ សដើមាបី
បនតការេិក្ាាសៅបរសទេ 

- បនតស ុះក្ស្យវិវាទរវាងសមធាវី និងសមធាវី រវាងសមធាវី និងអតិ្ងិជន ដដលបាន
បតឹងមក្គណៈសមធាវ ី តាមរយៈយនតការងមី ននគណៈក្មមការវិន័យននក្កុ្មក្បឹក្ាា     
គណៈសមធាវ ី

- បនតចត់្វិធានការសៅតាម េ្ូវចាាប់ចំសពាុះជនដដលក្បក្បវិជ្ជាជីវៈខុេចាាប់ 
- បនតជំរុញេិទធិទទួលបានយុត្តិធម៌របេ់ក្ុមារ និងស្តេត ី
- បនតសធវើបចចុបាបននភាពវិធានវិជ្ជាជីវៈឱាយទន់តាមការវិវឌាឍរបេ់េងគម 
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- បនតពក្ងឹងគុណភាពននការ ា្សពវ ា្ាយ អប់រំចាាប់ តាមរយៈក្បព័នធ ា្សពវ ា្ាយ
ស្ធារណៈ 

- បនតសធវើបចចុបាបននភាពចាាប់ និងបទ ឋានគតិ្យុត្តនានា សៅសលើសគហទំព័រគណៈ-
សមធាវី សដើមាបីជ្ទុនក្នុងការក្ស្វក្ជ្វរបេេ់មាជិក្គណៈសមធាវ ី

- បនតពក្ងីក្កិ្ចចេហការរវាងស្ថាប័នជ្តិ្ និងអនតរជ្តិ្ សដើមាបីពក្ងឹងការអនុវត្ត
ចាាប់ និងវិជ្ជាជីវៈសមធាវី ឱាយបានកាន់ដត្ក្បសេើរស ើង 

- បនតកិ្ចចេហការជ្មួយស្ថាប័នគណៈសមធាវបីរសទេ សដើមាបីដចក្រំដលក្បទ
ពិសស្ធន៍លអក្នុងការក្គប់ក្គងវិជ្ជាជីវៈសមធាវីសៅក្នុងក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពជុ្ 

- បនតជំរុញការ្ាសពវ ា្ាយវិជ្ជាជីវៈសមធាវីននក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពុជ្ ទំងសលើ្ក្
ជ្តិ្ និង្ក្អនតរជ្តិ្។ 
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សេចក្តីេននិដ្ឋា ន 
ចប់តាំងពីដខតុ្ោ ្នា២ំ០១៩ ដល់ដខតុ្ោ ្នា២ំ០២០ សនុះ គណៈសមធាវីនន

ក្ពុះរាជ្ណ្ចក្ក្ក្មពជុ្ េសក្មចបាននូវេមិទធ្លជ្សក្ចើនគួរជ្ទីសមាទនៈ េក្មាប់ជ្
ក្បសោជន៍ដល់ការសលើក្ក្មពេ់វិជ្ជាជីវៈសមធាវ ីនិងស្ថាប័នគណៈសមធាវ។ី 

េមិទធ្លនិងសជ្គជ័យទំងសនុះ សក្ើត្សចញពីការខិត្ខំក្បឹងដក្បងរួមោនាពីេំណ្ក់្ 
ក្បធានគណៈសមធាវ ី ក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវ ី អគគសលខ្ធិការ នាយក្មជាឈមណឌលបណ្តុះ        
បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសមធាវី និងបុគគលិក្របេ់គណៈសមធាវី សក្កាមការចូលរួមចំដណក្ពីេមាជិក្ 
េមាជិកាគណៈសមធាវីទំងអេ់។  

គណៈសមធាវីេងាឃឹម និងសជឿជ្ក់្ថ្ ក្បធានគណៈសមធាវីបនតសវនក្នុងអាណត្តិបនាទាប់ 
សទៀត្ នឹងបនតនូវសបេក្ក្មមចំបងៗរបេ់គណៈសមធាវី បូក្រួមគំនិត្ដឹក្នាំងមីៗ សក្កាមការោំ
ក្ទពីក្កុ្មក្បឹក្ាាគណៈសមធាវី និងេហភាតាទំងអេ់ សដើមាបីជ្ក្បសោជន៍រួមដល់ស្ថាប័ន 
គណៈសមធាវ ីសមធាវីខេនួឯង និងេងគមជ្តិ្ទំងមូល៕ 

នងៃពុធ ១២សរាច ដខអេាសជុ ្នាជូំត្ សទេក័្ ព.េ. ២៥៦៤ 
               សធវើសៅរាជធានីភនំសពញ នងៃទី១៤ ដខតុ្ោ ្នា២ំ០២០ 

   អគ្គលេខាធិការ  
  
                                                                     លេធាវ ីព្រហ្ម  វចិិព្រអក្ខរា 
នងៃពុធ ១២សរាច ដខអេាសជុ ្នាំជូត្ សទេក័្ ព.េ. ២៥៦៤ 
     សធវើសៅរាជធានីភនំសពញ នងៃទី១៤ ដខតុ្ោ ្នា២ំ០២០ 

បានល ើញ និងឯក្ភារ 

  ព្រធានគ្ណៈលេធាវ ី

 

                                     លេធាវ ីសួន វសិាេ



 

 

 

 

 

 


